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KOMMISJONSVEDTAK 

av 15. mars 2002

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 91/492/EØF med hensyn til høyeste 
innhold av og analysemetoder for visse marine biotoksiner i toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og 

sjølevende snegler(*)

[meddelt under nummer K(2002) 1001]

(2002/225/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/492/EØF av 15. juli 1991 
om fastsettelse av helseregler ved produksjon og omsetning 
av levende toskallede bløtdyr(1), sist endret ved direktiv 
97/79/EF(2), særlig kapittel V nr. 3 og 5 i vedlegget til nevnte 
direktiv, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kapittel V nr. 7 i vedlegget til direktiv  
91/492/EØF skal det ved alminnelige biologiske 
analysemetoder ikke kunne framkalles positive reaksjoner 
på forekomster av diaréframkallende skjellgift (DSP) i 
bløtdyrenes spiselige deler (hele kroppen eller enhver del 
som spises for seg).

2) Det er vitenskapelig bevist at visse marine biotoksiner, 
som toksiner som tilhører gruppen av diaréframkallende 
skjellgift (DSP) (okadasyre (OA) og dinofysistoksiner 
(DTX)) og yessotoksiner (YTX), pectenotoksiner 
(PTX) og azaspirsyrer (AZA), utgjør en alvorlig fare 
for folkehelsen dersom innholdet i toskallede bløtdyr, 
pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler overstiger 
visse grenser.

3) På bakgrunn av nyere vitenskapelige undersøkelser er 
det nå mulig å fastsette grenser for høyeste innhold av og 
analysemetoder for disse biotoksinene. 

4) Grensene for høyeste innhold og analysemetodene bør 
harmoniseres og gjennomføres av medlemsstatene for å 
verne folkehelsen. 

5) I tillegg til biologiske analysemetoder skal andre 
påvisningsmetoder, som kjemiske metoder og in vitro-
forsøk, tillates dersom det godtgjøres at de valgte 
metodene ikke er mindre effektive enn de biologiske 
metodene, og at bruken av disse gir et tilsvarende 
sikkerhetsnivå for folkehelsen. 

6) Det foreslåtte høyeste innholdet er basert på foreløpige 
opplysninger og bør vurderes på nytt når det foreligger 
nye vitenskapelige bevis.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Dette vedtak fastsetter det høyeste innholdet av marine 
biotoksiner i gruppen av diaréframkallende skjellgift 
(DSP) (okadasyre og dinofysistoksiner), yessotoksiner, 
pectenotoksiner og azaspirsyrer samt analysemetodene som 
skal brukes for å påvise disse. De gjelder for toskallede bløtdyr, 
pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler som er beregnet på 
direkte konsum eller videre bearbeiding før konsum.

Artikkel 2

Høyeste samlede innhold av okadasyre, dinofysistoksiner 
og pectenotoksiner i dyrene nevnt i artikkel 1 (hele kroppen 
eller enhver del som spises for seg), skal være 160 µg 
okadasyreekvivalenter per kg. Analysemetodene er fastsatt i 
vedlegget.

Artikkel 3

Høyeste samlede innhold av yessotoksiner i dyrene nevnt i 
artikkel 1 (hele kroppen eller enhver del som spises for seg), skal 
være 1 mg yessotoksinekvivalenter per kg. Analysemetodene 
er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 4

Høyeste samlede innhold av azaspirsyrer i dyrene nevnt i 
artikkel 1 (hele kroppen eller enhver del som spises for seg), skal 
være 160 µg azaspirsyreekvivalenter per kg. Analysemetodene 
er fastsatt i vedlegget.

2005/EØS/9/36

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 75 av 16.3.2002, s. 62, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2003 av 14. mars 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 5.6.2003,  
s. 20.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 1. 
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.
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Artikkel 5

Dersom resultatene fra analysene viser avvik mellom de forskjellige metodene, skal biologisk analyse med 
mus anses som referansemetoden.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Påvisningsmetoder

Biologiske metoder

For påvisning av toksinene nevnt i artikkel 1, kan det anvendes en rekke framgangsmåter for biologisk analyse med 
mus som er ulike med hensyn til analyseprøven (fordøyelseskjertelen eller hele kroppen) og løsemidlene som brukes 
i ekstraksjons- og rensefasene. Følsomhet og selektivitet avhenger av hvilke løsemidler som velges til ekstraksjons- 
og rensefasen, og dette skal tas i betraktning når det besluttes hvilken metode som skal anvendes, for å sikre at alle 
toksinene omfattes.

En enkel biologisk analyse med mus med acetonekstraksjon kan brukes til å påvise okadasyre, dinofysistoksiner, 
pectenotoksiner og yessotoksiner. Denne analysen kan om nødvendig suppleres med væske-væske-fordeling 
med etylacetat/vann eller diklormetan/vann for å fjerne eventuelle forstyrrelser. Dersom det ved hjelp av denne 
framgangsmåten påvises azaspirsyrer ved den forskriftsmessige grenseverdien, skal hele kroppen brukes som 
analyseprøve.

Det skal anvendes tre mus ved hvert forsøk. Dersom minst to av tre mus dør innen 24 timer etter at hver av dem har 
fått sprøytet inn et ekstrakt tilsvarende 5 g av fordøyelseskjertelen eller 25 g av hele kroppen, skal det anses som en 
positiv indikasjon på at én eller flere av toksinene nevnt i artikkel 1, forekommer i mengder som overstiger nivåene 
fastsatt i artikkel 2, 3 og 4.

En biologisk analyse med mus med acetonekstraksjon etterfulgt av væske-væske-fordeling med dietyleter kan brukes til 
å påvise okadasyre, dinofysistoksiner og pectenotoksiner, men ikke til å påvise yessotoksiner og azaspirsyrer, siden det 
kan forekomme tap av disse toksinene under fordelingen. Det skal anvendes tre mus ved hvert forsøk. Dersom minst to 
av tre mus dør innen 24 timer etter at hver av dem har fått sprøytet inn et ekstrakt tilsvarende 5 g av fordøyelseskjertelen 
eller 25 g av hele kroppen, skal det anses som en positiv indikasjon på at okadasyre, dinofysistoksiner og pectenotoksiner 
forekommer i mengder som overstiger nivåene fastsatt i artikkel 2 og 4.

Biologisk analyse med rotter kan påvise okadasyre, dinofysistoksiner og azaspirsyrer. Det skal anvendes tre rotter ved 
hvert forsøk. Dersom én av de tre rottene reagerer med diaré, skal det anses som en positiv indikasjon på at okadasyre, 
dinofysistoksiner og azaspirsyrer forekommer i mengder som overstiger nivåene nevnt i artikkel 2 og 4.

Alternative påvisningsmetoder

En rekke metoder, som høytrykksvæskekromatografi (HPLC) med fluorimetrisk påvisning, væskekromatografi (LC)-
massespektrometri (MS), immunologiske analyser og funksjonelle analyser som fosfatasehemmingsprøver, kan brukes 
som alternative eller supplerende metoder til de biologiske analysemetodene, forutsatt at de enten alene eller samlet 
kan påvise minst følgende analoge stoffer:

— okadasyre og dinofysistoksiner: en hydrolysefase kan være nødvendig for å påvise DTX3,

— pectenotoksiner: PTX1 og PTX2,

— yessotoksiner: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX og 45 OH Homo YTX,

— azaspirsyrer: AZA1, AZA2 og AZA3. 

Dersom det oppdages nye analoge stoffer som er av betydning for folkehelsen, skal de tas med i analysen. Det 
skal foreligge standarder før den kjemiske analysen kan gjennomføres. Samlet giftighet skal beregnes ved hjelp av 
omregningsfaktorer basert på de opplysningene om giftighet som er tilgjengelige for hvert toksin.

Robustheten ved disse metodene skal defineres etter validering i samsvar med en internasjonalt avtalt protokoll.


